
 קורס: מכניקה

 כוחות וחוקי ניוטון :3תרגול 

 סיכום

 כוחותא. 

𝑓𝑠כאשר אין תנועה בין שני המשטחים  –חיכוך סטטי  ≤ 𝜇𝑠𝑁. 

𝑓𝑘כשיש תנועה בין שני המשטחים והחיכוך בניגוד לכיוון התנועה הזאת  –חיכוך קינטי  = 𝜇𝑘𝑁. 

𝑊 -כח הכובד  = 𝑚𝑔 .וכיוונו למטה 

 .𝑇זהה לאורך כל החוט וגודלה  –מתיחות 

 חוקי ניוטוןב. 

 גוף יתמיד בתנועתו בקו ישר אם לא פועלים עליו כוחות. –חוק ראשון 

𝐹  גם תאוצה ביחס פעלאם פועל על גוף כח אז ת –חוק שני  = 𝑚𝑎. 

 הגוף האחר יפעיל את אותו כח חזרה ובכיוון המנוגד., אם גוף מפעיל כח על גוף אחר –חוק שלישי 

 שלבי עבודה בבעיות במכניקהג. 

 מו תרשים כוחות לכל גוף )בדוק שהחוק השלישי מתקיים(.רש .1

י אאוצה כד)אם יש תאת הכוחות שאינם על הציריםבחרו מערכת צירים ופרקו לרכיבים  .2

 לבחור את אחד הצירים בכיוונה וציר מאונך ללא תאוצה(.

∑ )לפי החוק השני והראשון  עבור כל ציררשומו משוואות תנועה  .3 𝐹 = 𝑚𝑎  אם יש תאוצה

∑בכיוון זה או  𝐹 =  אם אין(. 0

 בקינטמטיקה לפי הצורך.מצא את התאוצה והשתמשו  .4

 שלבי עבודה בבעיות המשלבות תנועה מעגלית קצובה:ד. 

 כתיבת כוחות .1

 מאונך לו. –בפירוק לרכיבים, נפרק לשניים: רכיב אחד לכיוון מרכז הסיבוב והשני  .2

𝐹𝑟∑במשוואת התנועה בכיוון מרכז הסיבוב נרשום:  .3 = 𝑚𝑎𝑟 =
𝑚𝑣𝑡

2

𝑅
= 𝑚𝜔2𝑅. 

 הרדיוס של הסיבוב הוא מרחק האובייקט מציר הסיבוב )המרחק הקצר ביותר(
 ניתן לדבר על זמן מחזור ותדירות.קינמטיקה:   .4

 

 

 

 

 

 

 



 דוגמא:שאלות ל

 : מציאת כח שקול1תרגיל 

 כוחות פועלים על תיבה בשלושה מקריםמספר 

 

 מצא את הכח השקול, בהצגה קארטזית ופולרית .א

 מהו הכח המינמלי שיש להפעיל )גודל וכיוון( על מנת שהתיבה תעמוד במקום .ב

 החיובי או השלילי Xמהו הכח המינמלי שיש להפעיל על מנת שהתיבה תנוע בכיוון ציר ה .ג

 פתרון:

 א.

 

 ביחידות הכח שהן ניוטון   (1,3−)    עבור תיבה אחת .א

 פולריות: תבקואורדינטו

𝑟 = √(−1)2 + 32 = √10 = 3.16𝑁      𝜃 = tan−1 (
3

1
) = 710 

1800הזוית היא:   Xביחס לציר ה − 710 = 1090 

 .2890בזווית   3.16Nעל מנת שהתיבה לא תזוז יש להפעיל כח נגדי זהה, כלומר  .ב
כלומר להפעיל כח של  Yצריך לבטל את הכח בציר ה   Xעל מנת שהתיבה תנוע רק על ציר ה .ג

3N  .בכיוון מטה 



 על מישור משופעאחד גוף : 2תרגיל 

מהו המרחק שהגוף יעבור  של המערכת בתרשים. 𝜇𝑘מקדם חיכוך קינטי  𝑖זווית  𝑀בהינתן המסה 

 .,כשהוא מתחיל ממנוחהשניות 𝑇ב

 

 פתרון:

 . נרשום כוחות1

 

מאונך לו, בכיוון   Yבכיוון התנועה, כלומר בכיוון המישור המשופע. ואת ציר ה   X-. נבחר את ציר ה2

 נבחר בכיוון למעלה. X -בו אין תנועה. את הכיוון החיובי של ציר ה

 

 תנועה:. נרשום משוואות 3

𝑚𝑔 sin 𝑖 − 𝜇𝑘𝑁 = 𝑚𝑎 

𝑁 − 𝑚𝑔 cos 𝑖 = 0 

 נמצא את התאוצה:

𝑎 = 𝑔 sin 𝑖 − 𝜇𝑘𝑁/𝑚 

𝑁 = 𝑚𝑔 cos 𝑖 

 וביחד:

𝑎 = 𝑔(sin 𝑖 − 𝜇𝑘 cos 𝑖) 

 שתמש במשוואת הקינמטיקה לתאוצה קבוהאם נרצה לדעת מה המרחק שהגוף עבר, נ

𝑥 =
1

2
𝑎𝑡2 =

1

2
𝑔(𝑠𝑖𝑛 𝑖 − 𝜇𝑘 𝑐𝑜𝑠 𝑖) 𝑇2 



 קצובהתנועה מעגלית : 3תרגול 
 

ג שולחן מחליקה ע"  𝑚 דיסקה בעלת מסה

ללא חיכוך במסלול מעגלי. הדיסקה 

התלויה מתחת למרכז  𝑀 מחוברת למסה

המעגל דרך חור בשולחן. מה צריכים להיות 

המהירות הזוויתית וגודל המהירות 

)הקווית( וזמן המחזור של הדיסקה על מנת 

שהמסה תישאר במנוחה אם אורך החבל 

בכמה תשתנה  ? 𝐿מהחור לדיסקה הוא

 חק זה יתקצר בחצי?המהירות אם מר

 
 

 

 מקבל ערכים בסעיפים השונים( (r אורך החוט,𝑀 המסה שתלויה,𝑚 המסה שעל השולחן   נתונים

 משוואת כוחות על כל גוף:

 
 

 נבחר צירים על כל גוף: כאשר ציר אחד של המסה המסתובבת הוא לכיוון מרכז המעגל.

 נרשום משוואות תנועה:

𝐹𝑦∑  :נתון כי המסה שתלויה היא במנוחה, ולכן = 0 

𝑇 − 𝑀𝑔 = 0 

 מסתובבת ברדיוס קבוע ולכן מאיצה בכיוון הרדיאלי ולכן: 𝑚המסה 

∑𝐹𝑟 = 𝑚𝜔2𝑅 

𝑇 = 𝑚𝜔2𝑅 

 ביחד נקבל

𝜔את המהירות הזוויתית:  = √
𝑇

𝑚𝑅
= √

𝑀𝑔

𝑚𝑅
 

𝑣המשקית:                   = 𝜔𝑅 = √
𝑀𝑔𝑅

𝑚
 

𝑇וזמן המחזור:              =
2𝜋

𝜔
= 2𝜋√

𝑚𝑅

𝑀𝑔
 

 

 

 


